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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá obsáhlým tématem omezení osobní svobody. Mým cílem 

však není dopodrobna rozebrat jednotlivé přípustné důvody omezení osobní svobody, ale 

pohled na osobní svobodu jako celek. Osobní svoboda je v Listině nejvýše postavené právo, 

do kterého je v našich podmínkách zasahováno nejčastěji. Zároveň musí každé omezení 

osobní svobody splňovat celou řadu podmínek vyplývajících z mnoha právních předpisů, 

mezinárodních smluv i rozhodnutí vrcholných soudů. Hlavním cílem této práce je 

zhodnocení, zda do osobní svobody není v České republice zasahováno příliš často a příliš 

intenzivně. V práci tak poměřuji účinnou legislativu optikou ústavních kritérií.  

S ohledem na obsáhlost úpravy se v práci nevěnuji trestu odnětí svobody a svou 

pozornost zaměřuji pouze na důvody omezení osobní svobody výslovně upravené v Listině. 

První část práce je věnována stručnému vymezení pojmu osobní svoboda, jeho zakotvení 

v našem právním řádu a úpravě v mezinárodních smlouvách. V následující části uvádím 

podmínky přípustného zásahu do osobní svobody vyplývající z Listiny, Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a na ně navazující judikatury Ústavního soudu České 

republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Díky tomuto je možné definovat podmínky a 

meze přípustného zásahu a skrze tyto podmínky následně poměřovat úpravu a aplikaci 

jednotlivých institutů zasahujících do osobní svobody v praxi. 

Převážná část práce je věnována zadržení, zatčení, vazbě a zdravotnické detenci. 

V rámci každého z těchto důvodů uvádím aktuální problémy, často diskutované otázky a 

případy. Konkrétně se jedná zejména o navrhovaný institut pořádkového zajištění svědka, 

otázky „zneužívání“ příkazu k zatčení a případ MUDr. Davida Ratha. Následně se 

prostřednictvím těchto problematických aspektů snažím zodpovědět otázku, zda jsou v praxi 

dodržovány všechny podmínky nezbytné pro přípustný zásah do osobní svobody a jakým 

směrem se praxe uchyluje. Své závěry opírám také o příslušné statistiky týkající se počtu 

zadržených, zatčených osob a osob vzatých do vazby.  

Po zhodnocení všech výše nastíněných otázek dospívám ve své práci k závěru, že 

omezování osobní svobody se obecně ubírá správným směrem a k omezování osobní svobody 

dochází s postupem času méně. Za pozornost však stojí zejména institut zatčení, u něhož se 

nejen za poslední roky zvýšil celkový počet zatčených osob, ale také je zřejmé, že soudy 

k vydání příkazu k zatčení mnohdy přistupují, aniž by pro jeho vydání byly splněny potřebné 



podmínky. Odstranění těchto individuálních pochybení je vždy problematické a záleží 

zejména na osobním přesvědčení soudce. V souvislosti s připravovaným novým trestním 

řádem se mi jako nejvhodnější jeví řešení, které spočívá v přesnější úpravě a doplnění 

judikaturou vyvozených podmínek přípustného omezení osobní svobody přímo v trestním 

řádu.  
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